
Dlaczego osoby doświadczające przemocy nie rezygnują ze związków,  

w których są krzywdzone? Dlaczego tak trudno jest odważyć się na odejście  

z relacji, w której dominuje wrogość, nadmierna kontrola, nieuzasadniona agresja? Być może 

jesteś osobą, która zadaje sobie to pytanie, bo ktoś z Twoich bliskich doświadcza w związku 

przemocy, a być może zadajesz je sobie, bo ten problem dotyka Cię bezpośrednio?  

Czym jest przemoc ? 

Przemoc domowa to działania lub rażące zaniedbania dokonywane przez jednego z członków 
rodziny przeciwko pozostałym, wykorzystujące istniejącą lub stworzoną przez okoliczności 
przewagę sił lub władzy i powodujące u nich szkody lub cierpienie, godzące w ich prawa lub 
dobra osobiste, a w szczególności w ich życie lub zdrowie (fizyczne czy psychiczne).  

Przemoc w rodzinie nie jest konfliktem ani różnicą zdań. Przemoc może być wymierzona  
w małżonka, partnera/partnerkę, dziecko, rodzica i każdego innego członka rodziny bez 
względu na więzy krwi lub oficjalny status związku. Nie ma również znaczenia sytuacja 
materialna oraz status społeczny członków rodziny. 

Przemoc może przybierać różne formy, które przedstawiamy poniżej: 

Przemoc fizyczna – to zachowania polegające na naruszeniu nietykalności fizycznej 
innej osoby np. poprzez uderzenie, bicie (w tym klapsy), szarpanie, popychanie, 
duszenie, rzucanie w kogoś przedmiotami. Są to działania niosące ryzyko zranienia lub 
śmierci. 

Przemoc psychiczna – to zachowania mające na celu zdyskredytowanie osoby, 
naruszenie jej godności osobistej i odebranie poczucia podmiotowości. Takimi 
zachowaniami są m.in. groźby, zastraszanie, szantażowanie, kontrolowanie, obrażanie, 
poniżanie, krytykowanie, wyśmiewanie. 

Przemoc ekonomiczna – to specyficzna forma przemocy psychicznej. Polega na 
kontrolowaniu środków finansowych lub zasobów rzeczowych rodziny, np. poprzez 
zabieranie pieniędzy, wydzielanie i ograniczanie środków do życia, niszczenie rzeczy 
należących do drugiej osoby, dysponowanie środkami bez zgody właściciela, zmuszanie 
do zaciągania pożyczek lub do spłacania nie swoich długów. 

Przemoc seksualna – to zachowania polegające na zmuszaniu osoby do niechcianych 
zachowań seksualnych, do oglądania aktów seksualnych innych osób (w tym 
pornografii). To również komentarze z podtekstem seksualnym wymierzone w 
seksualność drugiej osoby, oceny sprawności seksualnej, wyglądu. 

UWAGA! Każde działanie seksualne dorosłego wobec lub z udziałem osoby do 15 r.ż. – 
nawet po wyrażeniu zgody z jej strony– jest przestępstwem. 

Zaniedbanie – to niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych członka rodziny, 
który pozostaje w zależności (np. dziecka lub osoby chorej), takich jak: jedzenia, ubrania, 
schronienia, dostępu do opieki medycznej i leczenia. To także uniemożliwianie dostępu 
do miejsc zaspokajania podstawowych potrzeb, np. do kuchni czy łazienki. 



Definicja przemocy pochodzi ze strony internetowej Instytutu Psychologii Zdrowia 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - „Psychologiczne aspekty przemocy 
domowej”- prof. dr hab. Jerzy Mellibruda 

Jeśli w relacji z bliską Ci osobą pojawiają się sytuacje, które są dla Ciebie trudne, ranią Cię może 

to oznacza, że doświadczasz przemocy. 

Przygotowaliśmy kwestionariusz, który pomoże Ci stwierdzić czy zachowania, których 
doświadczasz są przemocą. 

 

Czy zdarza się, że ktoś bliski: 

1 Kontroluje z kim się spotykasz, gdzie wychodzisz, czym się zajmujesz ? TAK NIE 
2 Zakazuje ci kontaktów z rodziną i przyjaciółmi ? TAK NIE 
3 Obraża i ośmiesza ważne dla Ciebie osoby ? TAK NIE 
4 Zmusza Cię do zachowań, które są dla Ciebie poniżające, uwłaczające ? TAK NIE 
5 Stale krytykuje Ciebie, Twoje zainteresowania, poglądy, wykształcenie, 

pochodzenie? 
TAK NIE 

6 Nadzoruje Twoje wydatki, nie pozwala Ci na posiadanie własnego konta, 
zabiera Ci pieniądze ? 

TAK NIE 

7 Wydaje Ci  polecenia, rozkazuje, narzuca swoje zdanie ? TAK NIE 
8 Wyśmiewa Twój wygląd, sposób ubierania, cechy fizyczne ? TAK NIE 
9 Obraża Cię, obrzuca wyzwiskami i obelgami ? TAK NIE 
10 Bije Cię, policzkuje, szarpie, popycha, dusi, wykręca ręce, kopie ? TAK NIE 
11 Niszczy Twoją własność, nie pozwala na posiadanie czegoś, co należy 

wyłącznie do Ciebie ? 
TAK NIE 

12 Grozi, że wyrządzi Ci krzywdę, że zabije Ciebie lub bliskie Ci osoby? TAK NIE 
13 Obwinia Cię za swoje agresywne zachowania w stosunku do Ciebie ? TAK NIE 
14 Zmusza Cię do kontaktów seksualnych ? TAK NIE 

15 Zaprzecza, że stosuje wobec Ciebie przemoc, twierdzi, że to co robi jest dla 
Twojego dobra ? 

TAK NIE 

16 Grozi, że zabierze Ci dzieci jeśli się nie podporządkujesz ? TAK NIE 
17 Grozi, że się zabije, kiedy odejdziesz ? TAK NIE 
18 Zmusza Cię do zaciągania kredytów ? TAK NIE 
19 Zmusza Cię do spłacania swoich długów ? TAK NIE 
20 Twierdzi, że nie masz prawa do Waszego wspólnego majątku ? TAK NIE 
21 Obwinia Cię o własne niepowodzenia ? TAK NIE 
22 Utrudnia Ci odpoczynek, sen, zaspokajanie innych podstawowych potrzeb ? TAK NIE 
23 Zmusza Cię do praktyk seksualnych, których nie akceptujesz ? TAK NIE 
24 Grozi, że pozbawi Cię prawa do decydowania o sobie i umieści Cię w szpitalu 

psychiatrycznym ? 
TAK NIE 

25 Wyrzuca Cię z domu ?   
26 Stale oskarża Cię o zdradę , przejawia nadmierną zazdrość ? TAK NIE 

27 Sprawia, że nie czujesz się bezpiecznie we własnym domu ? TAK NIE 
 

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałaś/-eś twierdząco, istnieje prawdopodobieństwo, że 

możesz doświadczać przemocy.   



Przemoc jest: 

Intencjonalna 

 jest zamierzonym działaniem lub rażącym zaniechaniem 

Siły są nierównomierne 

 w relacji, w której dochodzi do przemocy jedna strona ma przewagę nad drugą 
(fizyczną psychiczną lub stworzoną przez okoliczności) 

Narusza prawa i dobra osobiste 

 osoba stosująca przemoc wykorzystuje przewagę i narusza podstawowe prawa osoby 
krzywdzonej (prawo do nietykalności fizycznej, szacunku, godności) 

Powoduje cierpienie i ból 

 osoba stosująca przemoc naraża na szkody życie, zdrowie fizyczne i psychiczne osoby 
krzywdzonej, powoduje cierpienie fizyczne i psychiczne, pozbawia prawa do 
samoobrony. 

Jeśli bliska Ci osoba zachowuje się w sposób raniący lub powoduje, że nie czujesz się 
bezpiecznie w swoim domu albo w relacji z tą osobą, nie czekaj – masz prawo szukać dla siebie 
pomocy i wsparcia.  

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie w ramach realizowanego projektu pn. 
„Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą 
 i doświadczających przemocy” oferujemy różne formy wsparcia psychologicznego. Jeśli chcesz 
odbudować siły i poczucie kontroli nad swoim życiem, zapraszamy do kontaktu!  

Skontaktuj się z Ośrodkiem osobiście w siedzibie przy ul. Radziwiłłowskiej 8b lub telefonicznie 
pod nr 12 421 92 42. Ośrodek jest czynny całodobowo.  

Nigdy nie jest za późno, aby szukać dla siebie pomocy!  

Jeśli sam(a) nie doświadczasz przemocy, ale znasz kogoś, kto jest w takiej sytuacji, przekaż mu 
powyższą informację. 


